ANBUDSBEGÄRAN

21.6.2021

KOMU/1513/02.08.01.00/2021

Begäran om anbud på skolskjuts enligt handikappservicelagen
Korsholms kommun begär anbud på skolskjuts enligt handikappservicelagen för läsåret 16.8.2021–25.5.2022.
Upphandlingen gäller endast för skoldagar. Upphandlingen gäller två elever med funktionsnedsättning som ska
skjutsas till Optima i Nykarleby på måndagar och hämtas på fredagar. Skjutsarna kan samordnas.
Rutt:
Måndagar: Bölevägen 10, Smedsby – Påksholmsvägen 38 – Åminnevägen 2, Nykarleby
Fredagar: Åminnevägen 2, Nykarleby – Påksholmsvägen 38 – Bölevägen 10, Smedsby
Eleverna ska vara på plats i skolan kl. 8.30 på måndagar och på fredagar avslutas skoldagen vanligen kl. 14.10
förutom de dagar som kallas ”hemresedagar” då slutar skoldagen kl. 11.30 (skolårsschemat finns som bilaga).
Krav som ställs
- Tiderna måste passas. Eleven bör vara vid skolan senast 5 minuter före och tidigast 15 minuter före
lektionen börjar, om man inte har kommit överens om annat med skolan. Tillräckligt med tid bör reserveras
mellan skolans sluttid och bilens avfärd.
- I så stor utsträckning som möjligt bör samma chaufför ha hand om skjutsarna.
- Chauffören/chaufförerna som har hand om skjutsarna måste vara svenskspråkig.
- Chauffören är bunden av lagstadgad sekretess- och tystnadsplikt (lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården 812/2000) så att privat- eller familjeangelägenheter som kommit till
kännedom i utövandet av verksamheten inte yppas olovligt.
- Vid förändringar så som avvikande tider eller byte av chaufför ska den ansvariga läraren informeras.
- Fordonet måste vara en personbil eller minibuss och högst åtta år gammalt. Alla sittplatser måste ha
säkerhetsbälte.
- Fordonet måste vara utrustat med alkolås.
- Inga andra personer än de som ingår i anbudsbegäran får tas med i bilen.
Fakturering
Den ersättning som avtalats betalas månadsvis i efterskott mot faktura och baserar sig på verkställda turer.
Ofullständiga rutter debiteras enligt överenskommen kilometertaxa. I fall någon rutt inte alls körs, på grund av att
eleven är frånvarande på grund av t.ex. sjukdom och detta har meddelats senast föregående dag, ska resan inte
faktureras. Avtalet gäller för perioden 16.8.2021–25.5.2022, men dock högst så länge som servicebehovet finns
och avtalsförutsättningarna uppfylls. Elevens självrisk är 65 €/månad. Säljaren direktfakturerar eleverna självrisken
och drar bort summan från köparens faktura.
Anbudets innehåll
 Företagets namn och adress. Information om kontaktperson, telefonnummer och e-post.
 Trafiktillstånd/giltighetstid/antal fordon som ingår i trafiktillståndet.
 Intyg från skattemyndigheten över erlagda skatter (ska lämnas in innan avtal ingås).
 Intyg från försäkringsbolag att försäkringspremier är erlagda ifall trafikanten har anställda (ska lämnas in
innan avtal ingås).
 Pris/rutt och pris/vecka i euro inklusive moms om båda eleverna åker med. Lämna även pris/rutt för de
enskilda eleverna, dvs. Bölevägen 10, Smedsby–Åminnevägen 2, Nykarleby och Påksholmsvägen 38–
Åminnevägen 2, Nykarleby.
 Uppgifter om fordonets kapacitet och utrustning. Anbudet bör ges enligt den till buds stående kapaciteten
och enligt ikraftvarande tillstånd.
 Uppgifter om chaufförens språkkunskaper.
 Tidtabell för hur rutten planeras (tidtabellen ges till föräldrarna).
Urvalsgrunder och bedömningskriterier
Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet kommer att väljas under förutsättning att anbudet fyller de krav som
ställs i anbudsförfrågan. Delanbud godkänns inte.
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Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara i kraft till 31.8.2021.
Inlämnande av anbud
Skriftliga anbud inlämnas per post till adressen:
Korsholms kommun
Socialvårdstjänster
Centrumvägen 4
65610 Korsholm.
Anbuden ska vara märkta ”Skolskjuts HSL”.
Anbuden ska vara inlämnade till Korsholms kommun senast 6.7.2021 före kl.16.00. Försenade anbud beaktas inte.
Anbud som inte uppfyller anbudsbegäran kommer inte att beaktas.
Anbuden bör uppgöras i sådan form att de inte innehåller affärshemligheter. Personuppgifter och affärshemligheter
ska uppges i separat bilaga med märket ”Icke offentlig”.
Förfrågningar
Eventuella förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan göras till Malin Stagnäs under tiden 21.6–25.6 på
telefonnummer 327 7237 eller per e-post på adressen malin.stagnas@korsholm.fi och under tiden 28.6–6.7 till Siv
Nyberg på telefonnummer 327 7221 eller per e-post på adressen siv.nyberg@korsholm.fi.

Med vänlig hälsning

Isabella Nyman, chef för familje- och individomsorgen
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